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ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΤ ΣΟΤ ΤΕΣΕ
ΜΕ ΣΟΝ ΝΕΟ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΗ ΕΣΕ κ. Π. ΜΤΛΩΝΑ

υνάδελφοι και υναδζλφιςςεσ,
Σο Προεδρείο του ΤΕΣΕ ςυναντικθκε με τον νζο Διευκφνοντα φμβουλο κ. Π. Μυλωνά, όπου κζςαμε μια
ςειρά κεμάτων που μασ απαςχολοφν. Σα κζματα αυτά ςυηθτικθκαν διεξοδικά ςτθ προχκεςινι ςυνεδρίαςθ
του Διοικθτικοφ μασ υμβουλίου.
1.- ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΕ
Ο Διευκφνων φμβουλοσ μίλθςε για τθν ανάγκθ αλλαγϊν ζτςι ϊςτε θ Σράπεηα να προςαρμοςτεί ςτα νζα
δεδομζνα του εγχϊριου και διεκνοφσ τραπεηικοφ ανταγωνιςμοφ.
Από τθν πλευρά μασ τονίςαμε ιδιαίτερα ότι το δικό μασ όραμα για τθν μετάβαςθ τθσ ΕΣΕ ςτθν νζα εποχι
περιλαμβάνει πρωτίςτωσ τον ςεβαςμό ςτθν κουλτοφρα τθσ Εκνικισ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηονται τα
δικαιϊματα των εργαηομζνων και οι κεςμοί μασ που κατακτικθκαν διαχρονικά.
Η ανάγκθ των απαιτοφμενων αλλαγϊν και θ ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν λειτουργία τθσ
Σράπεηασ, πρζπει να γίνουν με τρόπο που να οδθγεί ςτθ ςτιριξθ των εργαηομζνων και όχι ςτθν απαξίωςι
τουσ.
2.- ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΚΟΤΣΑΚΙ)
Η Σράπεηα μετά από μια περίοδο πλιρουσ αβεβαιότθτασ, ςυρρίκνωςθσ και αςτάκειασ, ειςζρχεται ςε ζνα νζο
κετικό κφκλο με προοπτικζσ ςτακερισ και δυναμικισ ανάπτυξθσ και κετικϊν αποτελεςμάτων.
ε αυτόν τον νζο κφκλο, θ αποκατάςταςθ των απωλειϊν που είχαμε ωσ εργαηόμενοι τα προθγοφμενα χρόνια
τθσ κρίςθσ και των μνθμονίων αποτελεί προτεραιότθτα και βαςικι επιδίωξθ του ΤΕΣΕ.
Για το ςκοπό αυτό, με βάςθ και το άρκρο τθσ ιςχφουςασ επιχειρθςιακισ ςφμβαςθσ μεταξφ ΤΕΣΕ - ΕΣΕ,
ςυμφωνικθκε να δθμιουργθκεί άμεςα ομάδα ζργου μεταξφ ΤΕΣΕ και Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ, θ οποία
λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα νζα δεδομζνα να διαμορφϊςει ολοκλθρωμζνθ και ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ για
τον τρόπο αποκατάςταςθσ των απωλειϊν.
3.- ΛΕΠΕΣΕ
Ζνα χρόνο μετά τθν πρϊτθ επιςτολι τθσ Σράπεηασ με τθν οποία είχε ανακοινϊςει τθν μονομερι απόφαςι
τθσ για διακοπι τθσ επικουρικισ παροχισ, το πρόβλθμα όχι μόνο δεν ζχει λυκεί, αντικζτωσ περιπλζκεται ςε
ςθμείο που να μπορεί κάποιοσ, αυτι τθν ςτιγμι, να μιλιςει για αδιζξοδο.
Η Σράπεηα επιμζνει ςτθν κζςθ τθσ για επαγγελματικό ταμείο και ζνταξθ ςτο ΕΣΕΑΕΠ. Προτείνει το 25% να
δοκεί μζςω επαγγελματικοφ ταμείου και ζνα άλλο 25% να το παρζχει το ΕΣΕΑΕΠ.
Η Κυβζρνθςθ μιλάει για διμερζσ κζμα χωρίσ να παίρνει καμία πρωτοβουλία για τθν εξεφρεςθ λφςθσ.
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Σα ζνδικα μζςα και οι αποφάςεισ των δικαςτθρίων υπάρχουν και εξελίςςονται χωρίσ κανείσ να μπορεί με
αςφάλεια να προβλζψει το αποτζλεςμα και τον χρόνο που κα απαιτθκεί μζχρι να τελεςιδικιςουν.
Οι ςυνταξιοφχοι κάκε μζρα που περνάει βρίςκονται και ςε πιο δφςκολθ κατάςταςθ.
Οι εν ενεργεία εργαηόμενοι ενϊ πλθρϊνουν κάκε μινα ειςφορζσ ςτον ΛΕΠΕΣΕ δεν γνωρίηουν εάν αφριο κα
λάβουν τθν παροχι ι δεν κα πάρουν τίποτα.
Σαυτόχρονα το ΣΤΠΕΣ χάνει ςθμαντικά ζςοδα, κακϊσ δεν ειςπράττει τισ αναλογοφςεσ ειςφορζσ μζςω
ΛΕΠΕΣΕ, γεγονόσ που δθμιουργεί ςοβαρό πρόβλθμα ρευςτότθτασ και βιωςιμότθτασ.
Ο ΤΕΣΕ μζςα ςε αυτό το ςφνκετο περιβάλλον, κα ςυνεχίςει με υπεφκυνο και αποφαςιςτικό τρόπο,
αποτιμϊντασ τθν μζχρι τϊρα πορεία τθσ διεκδίκθςθσ ςε νομικό και ςυνδικαλιςτικό επίπεδο, να καταβάλλει
κάκε δυνατι προςπάκεια με ςτόχο όχι μόνο τθν άρςθ του αδιεξόδου αλλά και μια δίκαιθ λφςθ για όλουσ,
ςυνταξιοφχουσ και εν ενεργεία.
4.- ΔΙΚΣΤΟ
Σο Δίκτυο τθσ Εκνικισ Σράπεηασ ζχοντασ διαχρονικά εκνικι και τοπικι διάςταςθ, οφείλει να ςυνεχίςει να
βρίςκεται δίπλα ςτον πελάτθ, ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ, εμπεδϊνοντασ
ζνα κλίμα ςφγχρονθσ τραπεηικισ που ςτθρίηεται ςτθν εμπιςτοςφνθ, ςτθν αςφάλεια, ςτθν φιλικι και
ανκρϊπινθ ςχζςθ με τον κάκε πελάτθ ξεχωριςτά.
Με αυτό το πνεφμα οφείλουμε και μποροφμε να διαμορφϊςουμε βιμα – βιμα το δικό μασ Εκνικό –
πελατοκεντρικό μοντζλο ςτο δίκτυο.
Ζνα μοντζλο που κα ςυνδυάηει τον κεντρικό ςχεδιαςμό, με τισ προτάςεισ των Διευκφνςεων Δικτφου, των
περιφερειακϊν διευκυντϊν, των διευκυντϊν των καταςτθμάτων και ταυτόχρονα κα λαμβάνει υπόψθ τισ
ιδιαιτερότθτεσ τθσ τοπικισ αγοράσ και του κάκε Καταςτιματοσ, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ που ανικει.
Οι ςυγχωνεφςεισ Καταςτθμάτων όπου είναι απολφτωσ αναγκαίο πρζπει να γίνουν με ιδιαίτερθ προςοχι
ϊςτε να διαςφαλίηονται οι εργαςιακζσ ςχζςεισ και θ υπθρεςιακι κατάςταςθ των εργαηομζνων και
ταυτόχρονα να μθν αποδυναμϊνεται θ εικόνα, θ παρουςία, το πελατολόγιο και το κφροσ τθσ Σράπεηασ τόςο
ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ όςο και ευρφτερα.
5.- ΠΡΟΛΗΨΕΙ
Σονίςαμε τθν ανάγκθ άμεςων προςλιψεων που να καλφπτουν τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ των Καταςτθμάτων,
λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν κακθμερινότθτα του Δικτφου και τισ μζχρι τϊρα αποχωριςεισ, όςο και τισ
μελλοντικζσ από τθν ςυνεχιηόμενθ εκελοφςια ζξοδο. Η δζςμευςθ για 45 ςτοχευμζνεσ προςλιψεισ, με βαςικό
κριτιριο τθν εντοπιότθτα, είναι πολφ λίγεσ για να αντιμετωπιςτεί το οξυμζνο κακθμερινό πλζον πρόβλθμα
του Δικτφου και να εξυπθρετιςει τθν πελατεία, με ζγκυρο, γριγορο και αςφαλι τρόπο.
6.- ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ
Ο ΤΕΣΕ ζκεςε πιεςτικά τθν ανάγκθ για άμεςθ αντιμετϊπιςθ ενόσ δίκαιου και χρονίηοντοσ αιτιματοσ και
τελικά θ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ δεςμεφτθκε οι μετατάξεισ να πραγματοποιθκοφν, με βάςθ τισ
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ, ςτα μζςα Δεκεμβρίου του 2018.
7.- ΠΡΟΑΓΩΓΕ
υμφωνικθκε με τθ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ ότι όλεσ οι προαγωγζσ των αντίςτοιχων βακμϊν που
εκκρεμοφν(ΛΟΓΙΣΗ Α,ΤΠΟΣ/ΧΗ,ΣΜΗΜΑΣΑΡΧΗ Β και Α,ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Β και Α,ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ) με valeur
μζχρι και 1.7.2018 κα πραγματοποιθκοφν ζωσ το τζλοσ Νοεμβρίου του 2018 με βάςθ τον Κανονιςμό
Εργαςίασ.
8.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ
Η φπαρξθ εργαηομζνων πολλϊν ταχυτιτων δθμιουργεί πολλζσ και διαφορετικζσ ςτρεβλϊςεισ ςτθν
λειτουργία τθσ Σράπεηασ. Η αντιμετϊπιςθ ενόσ κζματοσ που μασ ταλανίηει χρόνια, απαιτεί αξιολόγθςθ,
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διάλογο και ςυμφωνία Διοίκθςθσ – ΤΕΣΕ για τθ διαμόρφωςθ ενόσ νζου πλαιςίου δίκαιου και υπθρεςιακά
λειτουργικοφ, με ςεβαςμό ςτον Κανονιςμό Εργαςίασ.
9.- ΩΡΑΡΙΑ
α)Ωράριο Καταςτθμάτων
Σο ωράριο ςυναλλαγϊν και εργαςίασ ςτα Καταςτιματα αποτελεί βαςικό εργαςιακό δικαίωμα και
υποχρζωςθ τθσ τράπεηασ.
Κακορίςτθκε για να εξυπθρετεί με αςφάλεια τθν πελατεία και να ςυνδυάηει αρμονικά τθν εργαςία με τισ
οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ και τον αναγκαίο ελεφκερο χρόνο. Καμία δικαιολογία δεν μπορεί να γίνει δεκτι
ςε οποιαδιποτε προςπάκεια παραβίαςθσ του νόμιμου ωραρίου.
Οι ςυναλλαγζσ ολοκλθρϊνονται ςτισ 2:30μμ και οι ςυνάδελφοι – εργαηόμενοι αποχωροφν από τθν εργαςία
3:15μμ. Όποιοσ εργαηόμενοσ παραμζνει ςτο κατάςτθμα, μετά το νόμιμο ωράριο, δικαιοφται υπερωρία και
το Κατάςτθμα υποχρεοφται να τθν καταγράφει.
Β)Ωράριο Διευκφνςεων
Σο τελευταίο διάςτθμα ζχει ξεκινιςει από διάφορεσ Διευκφνςεισ μια προςπάκεια αλλαγισ του ωραρίου με
αντιδεοντολογικό, αςφμβατο, μονομερι και αυκαίρετο τρόπο.
Καλοφμε τθν Σράπεηα εάν επικυμεί να τροποποιιςει το νόμιμο ωράριο ςε ςυγκεκριμζνεσ Διευκφνςεισ,
οφείλει, ςεβόμενθ τθν κλαδικι ςφμβαςθ, να καλζςει ςε διάλογο τον ΤΕΣΕ.
ε κάκε περίπτωςθ εάν δεν μεςολαβιςει διάλογοσ, διαβοφλευςθ και ςυμφωνία Σράπεηασ και ΤΕΣΕ,
καμία αλλαγι ωραρίου δεν μπορεί να υλοποιθκεί.
Όποιοι τρζχουν να εμφανιςτοφν ϋϋβαςιλικότεροι του βαςιλζωσϋϋ, προςφζροντασ κάκιςτεσ υπθρεςίεσ, κα μασ
βρουν απζναντί τουσ.
υνάδελφοι και υναδζλφιςςεσ,
Η αντιμετϊπιςθ των νζων προκλιςεων μιασ εποχισ που αλλάηει ραγδαία τθν οικονομία, τον τραπεηικό
ανταγωνιςμό, το επάγγελμα του τραπεηοχπαλλιλου, απαιτεί τθν μεγαλφτερθ δυνατι ενότθτα των
εργαηομζνων και ζνα καλά επεξεργαςμζνο ςχζδιο υπεράςπιςθσ των δικαιωμάτων μασ.
Η Σράπεηα οφείλει να επιδιϊξει τα κετικά τθσ αποτελζςματα να είναι μακροπρόκεςμα και όχι ςυγκυριακά,
μζςω ανάπτυξθσ και όχι μζςω ςυρρίκνωςθσ, με οργανικι κερδοφορία και όχι με πωλιςεισ περιουςιακϊν
ςτοιχείων, με ολιςτικι ανάπτυξθ αποφεφγοντασ βιαςτικζσ και αποςπαςματικζσ κινιςεισ.
Ο ΤΕΣΕ με τισ κζςεισ του, τα αιτιματα και τισ διεκδικιςεισ του, με υπεφκυνο, ενωτικό και αγωνιςτικό
πνεφμα, μαηί με όλουσ τουσ εργαηόμενουσ, διεκδικεί καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και ςτακερι βελτίωςθ
τθσ κζςθσ όλων των εργαηομζνων. ε μια Εκνικι Σράπεηα που αναπτφςςεται για να γίνει ξανά
πρωταγωνίςτρια ςτον τραπεηικό κλάδο, που εξελίςςεται κετικά, ςτθριηόμενθ ςτθν ιςτορία τθσ, ςτισ
παραδοςιακζσ τθσ αξίεσ, ςτθν κουλτοφρα τθσ, ςτο ομαδικό πνεφμα, ςτουσ εργαηόμενουσ και τα ςτελζχθ
τθσ, ςτο ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ.

Για το Διοικητικό Συμβοφλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματζας

Γιώργος Μότςιοσ

Θφμιος Παπαγιάννης
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